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el-MECMÜ' 
(~f) 

Şafii fakihi Ebu İshak eş-Şirazi'nin 
el-Müheueb adlı eserine 

Nevevi'nin (ö. 676/1277) yazdığı şerh 
(bk. ei-MÜHEZZEB). 

el-MECMÜ' 
(~f) 

Zeydiyye mezhebinin imaını 
Zeyd b. Ali'ye 

(ö . 122/740 [?]) 
nisbet edilen 

fıkıh ve hadis mecmuası. 

.J 
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Zeyd b. Ali'den gelen rivayetleri ihtiva 
etmesinden dolayı el-Müsned olarak da 
adlandırılan eser (Ca'fer es-Sübhanl, VII , 
ı ı 9) klasik fıkıh sistematiğinin ibadat, 
muamelat ve ukübattan oluşan üçlü tas
nifi çerçevesinde bütün konuları ele alan 
bir fıkıh kitabı (e l-Mecmü.'u '1-{ıls:hf), aynı 
zamanda 218 hadisle Hz. Ali 'ye ait 320 
ve Hz. Hüseyin'e ait iki olmak üzere top
lam 322 haberi (Strothman, Xlll 11923 1. s. 
ı 8) ihtiva eden bir hadis mecmuasıdır (el
Mecmü.'u 'l-f:ıadfşf). Bu iki mecmuanın bir 
araya getirilmiş şekline el-Mecml.i.'u'l
kebir denilmektedir (M. EbG Zehre, islam
da Fıkhf Mezhebler Tarihi, ll . 44; krş. Sey
yagi, 1, 8, 26). Ancak fıkıh ve hadis kısım
ları birbirinden ayrılmış olmayıp bölüm
lerde hadislere, haberlereve fıkhl hüküm
lere beraberce yer verilir. Eserin ravisi Ebu 
Halid Amr b. Halid el-Vasıti'dir ( ö. ı 50/ 

767 [?J ). Ebu Halid eJ-Mecml.i. 'u Zeyd'
den. Zeyd babası Ali'den, Ali babası Hü
seyin'den, o da babası Ali b. Ebu Talib'den 
rivayet etmiştir. Eserin en güzel şerhle
rinden kabul edilen er-Ravz ü'n-naçliı'in 
müellifi Hüseyin b. Ahmed es-Seyyagi (ö. 
ı 22 1/ 1 806), kendi zamanına kadar geçen 
on bir asırlık süre içindeki ravileri Ebu 
Halid el-Vasıtl'ye kadar tek tek kesintisiz 
biçimde zikrederek sika olduklarını söyler 
(1, 9- ı ı; ayrıca b k. Şevka nl, s. 204). 
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İlk yazılan (Seyyagi, ı. ı ı) ve bugün 
mevcut en eski fıkıh kitabı kabul edilen 
(Kavakcı , s. 67) el-Mecmu' ile ilgili olarak 
ilk dönemlerden zamanımıza kadar ciddi 
tartışmalar yapılmıştır. Bu tartışmaların 
odak noktasında eserin ravisi Ebu Halid 
vardır. Şii- imamiyye u lemasının yanı sıra 
Ehl-i sünnet' e mensup cerh ve ta' dil alim
lerinin büyük çoğunluğu onu yalancı (kez
zab), hadis uyduran iftiracı (vadda') ve gü
venilmez (gayru sika) gibi ağır cerh lafız
larıyla tenkit etmiştir. Ebu Halid'in eseri 
Zeyd'den tek başına . talebesi İbrahim b. 
Zibrikan ' ın da kendisinden yine tek kişi 
olarak rivayet etmesi kitabın sıhhatiyle il
gili diğer bir eleştiri konusunu teşkil eder. 

Zeydiyye alimleri ve konuyla ilgili ince
leme yapan günümüz araştırmacıların
dan bir kısmı ravi hakkındaki tenkitleri 
ağır ve tutarsız bularak red d etmektedir. 
Meseleye öncelikle hadis usulü açısından 
yaklaşan bu alimiere göre cerh ve ta' dile 
tabi tutulan ravinin cerh ve ta'dll edenle 
aynı mezhebe mensup olması ve cerhin 
sebebinin zikredilmesi gerekir. Zira bir 
gruba göre cerh konusu olan diğerine gö
re ta'dll sayılabilir (Seyyagi, 1. 29. 30, 34; M. 
EbQ Zeh re, el-imam Zeyd, s. 24 ı ). Bu se
beple ravinin Ehl-i sünnet alimlerince bu 
kadar ağır biçimde eleştirilmesinde onun 
Hz. Ali taraftarlığının etkili olabileceği (M. 
EbG Zehre, el-İmam Zeyd, s. 237), ima
m iyye Şlası'nın reddedişinde ise Zeyd b. 
Ali'nin Ehl-i sünnet ile Şla arasındaki 
önemli ihtilaf konularında Ehl-i sünnet' e 
yakınlığının doğurduğu taassup olduğu 
ifade edilmektedir. Gerçekten imam 
Zeyd'in Hz. EbCı Bekir ve Ömer'in hilafet
lerini meşru görmesi ve müt'a nikahının 
caiz olmadığını savunması ( el-Müsned, s. 
27 ı) Şla'nın çeşitli eleştirilerini berabe
rinde getirmiştir. Bundan dolayı Eb Cı Ha
lid' e yöneltilen tenkitlerin büyük çoğun
luğunun mezhep taassubundan kaynak
landığı söylenebilir (Seyyagi, ı, 29, 30, 35, 

44; M. EbG Zehre, el-İmam Zeyd, s. 237, 

238, 239). 

EbCı Halid'in eJ-Mecml.i.'u Zeyd b. Ali '
den tek başına rivayeti meselesini Zeydi
ler o zamanki tarihi şartlara bağlamakta 
ve imamlarının Emevl Hükümdan Hişam 
b. Abdülmelik'e karşı KCıfe'deki ayaklan
ması sırasında dostları ve öğrencilerinin 
çoğunun öldürüldüğünü. sağ kalanların 

dağıldıklarını. bulundukları yerlerde bas
kıya maruz kaldıkları için ya gizlendikle
rini veya takıyyeye başvurduklarını. dola
yısıyla kitabı imam Zeyd'in bütün seya
hatlerine katılan ve talebeleri içinde ken
disinin yanında en fazla kalmış olan EbCı 

Halid'in rivayet ettiğini . diğer öğrencile

rinin de bu rivayeti onayladığını söyleye
rek iddiaları reddetmektedir (Ebu Zehre, 
el-İmam Zeyd, s. 249). Nitekim İbrahim 
b. Zibrikan . EbCı Halid' e eJ-Mecml.i.'u 
Zeyd'den nasıl işittiğini sormuş , o da ya
nındaki bir kitaptan bunu dinlediklerini 
ve kitabı ondan dinleyenlerden kendisi 
dışında herkesin öldürüldüğünü söyle
miştir (Zeyd b. Ali , s. 340) . Bu hususun 
sadece el-Mecmu' ile ilgili olmadığı. is
lami literatürde böyle bir telif geleneği
nin bulunduğu diğer mezheplerden ör
nekler verilerek ifade edilmiştir (a.g. e., 
Giriş, s. 14-1 5; M . EbG Zehre, el-imam 
Zeyd, s. 264-265). 

Ravisi hakkındaki bu iddiaların tabii so
nucu olarak eJ-Mecml.i.'un metnine de 
eleştiriler yöneltilmiştir. Zehebl, beş ör
nekten hareketle eserin içinde Hz. Ali yo
luyla gelen ya da ondan rivayet edilen ve 
mevzCı olduğu sabit olan hadislerin bu
lunduğunu ileri sürerek bu kitaba güve
nilemeyeceğini söyler (Zehebl, IV, ı 77-
1 78) . Ancak söz konusu hadislerin Ebu 
Halid dışındaki farklı tariklerle de Hz. 
Ali'ye ulaşması, yine yakın lafızlarta veya 
aynı manayı ifade eden benzer kelimeler
le muteber kitaplarda yer alması bu riva
yetleri güçlendirmektediL el-Mecml.i.'
daki hadisleri inceleyen bazı alimler ma
na itibariyle de Kur'an ve Sünnet'in ru
huna. dinin genel prensiplerine aykırı bir 
rivayetin bulunmadığını tesbit etmişler
dir (Seyyagi, 1, 33, 40-44; M. EbG Zehre, 
el-imam Zeyd, s. 244-249). Yine Hz. Ali'den 
rivayet edilen hadislerin bazısının cumhur 
nezdinde güvenilir olan kitaplardakine ay
kırılık taşıdığı iddia edilmiştir. Ancak el
Mecml.i.' şarihleri eseri sünen ve müs
nedlerle karşılaştırdıklarını . neticede ri
vayetlerinin başka tarikierden sahih veya 
hasen olarak bir senede dayandığını tes
bit ettiklerini söylemektedirler (Seyyagi, 
1, 38-44; M. EbG Zehre, el-imam Zeyd, s. 
252). 

Hz. Ali'ye nisbet edilen görüşlerin bir 
kısmının mezhebin ikinci imamı Hadl
ilelhak gibi şahsiyetlerden nakledilenler
le çeliştiği iddiasına da Zeydller. Hadl
ilelhakk'ın imamları Zeyd'e muhalif icti
hadlarının ve tercihlerinin bulunmasının 
tabii olduğu. Hadi'nin el-Mecml.i.'daki 
rivayetlerin birçoğunu ictihadlarına esas 
aldığı ve bunun esere itimadını gösterdi
ği cevabını verirler (Seyyagi, ı. 2 7). Ayrıca 

Hadi- itelhakk'ın güvenilir olmasına karşı
lık Ebu Halid'in güvenilir olmayışının ispat 
edilemediğini. hadis kitaplarında sika ra
vilerden gelen birbirine zıt rivayetler bu-



lunabileceğini ve bunlardan birinin tercih 
edilmesi gerektiğini. bu durumun kitaba 
şüphe getirmeyeceğini savunmaktadırlar. 

Muhammed YCısuf MCısa gibi bazı çağ
daş araştırmacılar e1-Mecmu'un. Ehl-i 
sünnet fıkhıyla ilgili en eski eser olan 
İmam Malik'in e1-Muvatta'ından elli yıl 
kadar önce yazıldığını , bu kadar erken bir 
devirde başarılı bir sistematik içinde dü
zenlenmiş olmasını. ayrıca İmam Malik'in 
bundan bahsetmeyişini eserin imam 
Zeyd'e aidiyetine büyük şüphe düşürdü
ğünü söylemektedir. Muhammed Yusuf'a 
göre Hanefi eserlerinin tertibi esas alı
narak hazırlanan e1-Mecmu'un imam 
Zeyd'e ait olması durumunda Hanefıler'in 
bu sistematiği ondan almasının söz ko
nusu olması gerekir. Zira EbCı Hanife'nin 
imam Zeyd ile görüştüğü ve kendisinden 
ilim aldığı bilinmektedir (Muf:ıaçl.arat{f ta
ril].i'l-fıl).hi'l-İslamf, s. 72-73) Bu iddia e1-

Mecmu'un bizzat Zeyd b. Ali tarafından 
yazıldığı düşüncesine dayanmaktadır. Hal
buki eserin tertibinin kimin tarafından 
yapıldığı tartışmalıdır. Hadi b. İbrahim el
Vezlr gibi bazı Zeydiyye alimleri Zeyd b. 
Ali'yi Hz. Peygamber'in soyundan ilk eser 
telif eden. ilk defa fıkhın bablarını tesbit 
eden kişi olarak kabul ediyariarsa da 
(Seyyagi, ı. 27) eseri EbCı Halid'den riva
yet eden İbrahim b. Zibrikan e1-Mec

mu'un tertibinin Eb Cı Halid'e ait olduğunu 
belirtmektedir (a.g.e., 1, 25, 26; M. EbG 
Zehre, el-İmam Zeyd, s. 270) . EbCı Halid 
ilk telif döneminin başlangıcında yaşadı
ğı. hadis ve fıkıh alanında konularına gö
re ilk eserleri veren İbn Cüreyc, Ma'mer 
b. Raşid. İbn EbCı ArCıbe. Süfyan es-Sevrl. 
Malik b. Enes gibi alimlerle çağdaş oldu
ğu için bu görüş tarihi gerçekiere daha 
uygun düşmektedir. Esasen öğrencinin 
hacasından aldığı bilgi ve rivayetleri dü
zenleyip kitap haline getirmesi müslü
man alimierin telif geleneğinde yaygın bir 
husustur. Günümüz araştırmacılarından 
Muhammed Accac el-Hatlb de EbCı Ha
lid'in Zeyd b. Ali'den fıkıh ve hadis yazdı
ğım, daha sonra bunları iki mecmua ha
linde tertip ettiğini. bunun ise eserin 
imam Zeyd'e nisbetini olumsuz yönde et
kilemeyeceğini söylemektedir (es-S ün ne 
l).able't-tedufn, s. 371 ). Ca'fer es-Sübha
nl, kaynak göstermeksizin kitabın asırlar 
sonra Hüseyin b. Yahya ed-Deyleml tara
fından 1201 ( 1787) yılında bablar halinde 
düzenlendiğini iddia ediyorsa da (Buf:ıüş, 
VII , 119) bunun isabetli olmadığı anlaşıl
maktadır. 

Muhammed YCısuf MCısa ve Ahmed 
Muhammed Şakir (ibn Hazm, ll, 75) gibi 

bazı alimler. cerh ve ta'dll kitaplarındaki 
ifadeleri esas alarak eser hakkında gü
vensizliklerini dile getirirken Muhammed 
Ebü Zehre, e1-Mecmu' ile ilgili bütün id
diaları inceledikten sonra bunların objek
tif kriteriere dayanmadığını , eleştirilerde 

mezhep taassubunun ön plana çıktığını, 
dolayısıyla EbCı Halid'in rivayetinin doğru
luğunu tercih ettiğini ifade etmekte (el
İmam Zeyd, s. 257-258). eserin neşrine 
takriz yazan Muhammed Bahlt, Abdül
kadir Bedran ve Abdülmu'tl es-Sekka gibi 
araştırmacıl ar da bu görüşe katılmakta
dır. 

İlk defa Eugenio Griffini tarafından 
İtalyanca notlarla birlikte neşredilen e1-

Mecmu'un (Milano 1919) daha sonra 
çeşitli baskıları yapı lmıştır (Kahire 1340; 

Kah i re 1340, imam Ali er-Rıza' nın el-Müs
ned' i ile birlikte; Beyrut 1386/1966; San'a 
1407) . Eseri Şerefeddin Hüseyin b. Ahmed 
es-Seyyagi er-Ravzü'n-na<;lir şer]J.u Mec
mu'i'1-fı}f.hi'1-kebir adıyla şerhetmiştir 

(1-lV. Beyrut. ts.). e1-Mecmu'un en geniş 
şerhi kabul edilen bu çalışma hadislerin 
açıklanması. ihtilaflı meselelerde alimie
rin görüşlerinin belirtilmesi, hadislerden 
çıkarılan hükümler. çelişkili görünen ha
disleri uzlaştırma ve tercih noktalarında 
dikkati çekmektedir. Eser üzerine ayrıca 
Muhammed b. Mutahhar'ın e1-Minha

cü '1-celi, Yahya b. Hüseyin es-San'anl'
nin (ibnü'J -Kasım) e1-Mişba]J.u '1-münir 
şer]J.u'1-MecmıJ.'i'1-kebir adıyla şerh yaz
dıkları kaydedilmektedir (Seyyagi , ı. ı ı , 

26, 35). 
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MECMUA 
(4ı:~) 

Aynı veya farklı türden seçilmiş 
çeşitli hacimlerdeki 

metinlerin ve risalelerin 
bir araya getirilmesiyle oluşturulan 

eserlerin ortak adı. 
_j 

Sözlükte "dağınık şeyleri bir araya ge
tirmek. toplamak" anlamındaki cem· 
masdanndan türeyen mecmfı'dan (bir 
araya getirilmiş , toplanmış) gelmektedir. 
Mecmfıanın yanı sıra mecami'. mecma'. 
cami' gibi aynı kökten türemiş kelimeler
le -yalnız Osmanlı Türkçesi'nde- cüzdan, 
defter ve ceride isimleri de aynı manada 
kullanılmıştır. Ancak bu isimlerden her
hangi birini taşımadığı halde mecmua 
özelliğine sahip pek çok eser bulunmak
tadır. 

Mecmualar. genelde bir veya daha faz
la yazar yahut şaire ait çeşitli şekil ve ha
cimlerdeki dini, din dışı n esir ya da şiirler
den oluşan derleme kitaplardır: Mecmü
atü'l-ehadls, mecmCıa-i fetava, mecmCıa-i 
ed'iye. mecmfıatü'r-resail, mecmCıa-i eş
' ar. mecmCıa-i tevarlh , mecmüa-i fevaid 
gibi. Mecll)ua başlangıçta, birçok bakım
dan benzediği cönk gibi ayetler, hadisler. 
fetvalar, dualar. hutbeler. şiirler, ilahiler, 
şarkılar, mektuplar. latifeler. lu gaz ve mu

. ammalarla ilaç tariflerinin ve faydalı bil
gilerin (fevaid). notların, tarihi belge ve 
kayıtların (tevarih) derlendiği bir not def
teri halinde ortaya çıkmış, zamanla geli
şip düzenli bir tertip ve şekle kavuşarak 
türlerine göre bazı farklılıklar gösteren 
bir kitap veya telif çeşidi özelliği kazan
mıştır. Bir telif türü olarak gelişimini ta
mamlad&tan sonra genellikle kitap hÜ
viyetindeki teliflerden farklı bir tarafı 
kalmamıştır. 
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